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Personaladministration (PA) inom KILU 
 

Generellt: 
- har ni frågor kring PA kontaktar ni personaladministratören, 214 34 
- så gott som alla PA-ärenden ska skickas till administrativa enheten/KC. Vissa ärenden kan 

skickas direkt till lönekontoret, hämtställe 23. Vilka dessa är framgår nedan. 
- under våren 2009 togs Primula webb i bruk och i början av 2015 sjösattes det nya 

rekryteringssystemet, MyNetWork. Dessa system har inneburit stora förändringar i arbetssätt och 
rutiner. 

 
Ärende Kort beskrivning Utförs av 

Anställning lärare Kontakt tas med fakultetens lärarförslagsnämnd redan 
under planeringsstadiet. Efter att ärendet passerat 
ledningsgruppen och institutionsstyrelsen skall 
sekreteraren i lärarförslagsnämnden förses med 
protokollsutdrag. 

Avdelningen/sekr i 
institutionsstyrelsen 

Anställning T/A Initieras av avdelningsföreståndare som kontaktar 
personaladministratören för diskussion om titel, 
omfattning, utlysning mm. Fakulteten ledigkungör.  

Personaladministratören i 
samråd med föreståndare 

Doktorander – 
nyanställningar, 
förlängningar och 
etapplyft 

Nyanställningar initieras av avdelningen som kontaktar 
personaladministratören för utlysning. Förlängningar 
initieras av personaladministratören på grundval av 
flagglistor som tas ut ur Primula. Anhållan om lönelyft på 
grund av uppnådd etapp i forskarutbildningen lämnas 
med vederbörliga underskrifter till personal-
administratören för handläggning och expediering. 

Personaladministratören i 
samråd med avdelningen 

Bevaka 
tidsbegränsade 
förordnanden 

Personaladministratören kontaktar föreståndare. Förläng 
alt. varsla. 

Personaladministratören i 
samråd med föreståndare 

Stipendier Stipendier initieras på avdelningsnivå. Fakultetsdekanen 
fattar beslut om inrättande, prefekten om beslut om 
tilldelning. Underlag skickas av rekryterande forskare till 
avdelningsföreståndaren som skickar vidare till 
personaladministratören. 

Personaladministratören i 
samråd med avdelningen. 

Arvodesräkningar Handläggs av personaladministratören. Personaladministratören i 
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och 
timförordnanden 

Undantag: opponentarvoden, kostnadsersättningar, SINK- 
skatt samt arvoden för skrivningsvakter och SI-ledarskap, 
dvs sådant som inte kräver prefektens kontrasignering efter 
föreståndarens underskrift. SINK-skatt i samband med 
(tidsbegränsad) anställning handläggs dock av personal- 
administratören. 

samråd med avdelningen. 
Undantagen utförs på 
avdelningsnivå 

Tjänstledighet Ansökan underskriven av föreståndare skickas till 
personaladministratören. 

Görs på avdelningsnivå 
fvb adm enheten/KC 

Semester Ansökan registreras i Primula webb.  Den enskilde 

Sjukfrånvaro Meddelas sjukkontaktpersonen som vidareförmedlar till 
lönehandläggare. Sjukförsäkran registreras i Primula webb 
av den enskilde. Länk: 
http://www.kilu.lu.se/internt/personalfraagor/sjukskrivning/ 

Sjukkontaktpersonen fvb 
till lönekontoret 

Tillfällig 
föräldrapenning 
(vab, pappadagar) 

Registreras i Primula webb av den enskilde. Den enskilde 

Friskvårdsersättning Ifylld blankett skickas med kvitton i original direkt till 
lönekontoret, hämtställe 23. Länk: 

 
http://www5.lu.se/o.o.i.s/3336 

Avdelningen fvb till 
lönekontoret 

Tjänstgöringsintyg Intyg om anställning fås av personaladministratören. Personaladministratören 
Varsel Görs av personaladministratören. Anspråk på företrädesrätt 

skickas direkt till sektionen personal. 
Personaladministratören / 
den enskilde 

Arbetsgivarintyg Utfärdas av lönekontoret. Den enskilde 
 

http://www.kilu.lu.se/internt/personalfraagor/sjukskrivning/
http://www5.lu.se/o.o.i.s/3336

